
مشــاور رئیس جمهور گفــت: باید بر 
توسعه صنایع انرژی  بر در مناطق جنوبی 
کشور بیشــتر تمرکز کنیم. اکبر ترکان 
مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورای 
عالی مناطق آزاد در گفتگو با مهر درباره 
اخریــن وضعیت توســعه صنایع در این 
مناطــق گفت: در حال حاضر ۹۵۰ واحد 
صنعتی در مناطق آزاد وجود دارد که در 
رشته های مختلف فعالیت دارند، البته هر 
کدام از مناطق در رشته خاصی از صنعت 

استعداد و ظرفیت بیشتری دارند بنابراین 
تعداد واحدهای یک رشته خاص صنعتی 
در هــر منطقه با منطقــه دیگر متفاوت 
است. وی ادامه داد: صنایع حفاری دریایی 
بیشــتر در منطقه آزاد کیش مســتقر 
شــده اند چراکه پایگاه پشتیبانی دریایی 
سکوهای نفتی عموما در کیش است. این 
مقام مسئول خاطرنشان کرد: در منطقه 
آزاد قشــم صنایع انرژی و در منطقه آزاد 
اروند صنایع پاالیشــی بیشترین فعالیت 

را دارند. دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی ادامه داد: با شــکل گیری 
زیرســاخت های مورد نیاز در منطقه آزاد 
چابهار این منطقه می تواند جنوب شرقی 
کشــور را به منطقه صنعتی با محوریت 
صنایع فوالد و پتروشــیمی تبدیل کند. 
ترکان درباره تمایل ســرمایه گذاران در 
مناطق آزاد گفت: باید توجه داشــت که 
اســتعداد هر منطقه در ســرمایه گذاری 
متفاوت است، اما در سرمایه گذاری هایی 

که در مناطق آزاد صورت گرفته اســت 
محور اصلی ما صنایع انرژی بر است. وی با 
اشاره به نزدیکی مناطق آزاد جنوب کشور 
به میادین گازی و دسترسی آسان به گاز 
گفت: ما باید با تمرکز صنایع انرژی بر در 
مناطق آزاد نزدیک به این میادین گازی 
بخشی از این گاز را برای صنایع انرژی بر 
مصرف کنیم و بخشــی دیگر را به عنوان 
مــاده اولیه برای صنایع پتروشــیمی به 

مصرف برسانیم.
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ایران چقدر نفت،گاز و فرآورده تولید 
و صادر می کند؟

مســعود نیلی می  گوید از رهگذر علم اقتصاد، رکود به 
نوســاناتی گفته می شــود که کوتاه مدت در روند کلی 
فعالیت هــای اقتصــادی رخ می دهد و ســپس برطرف 
می  شــود. اگرچه لزومــاً رونق جایگزیــن رکود نخواهد 
شــد، اما نمی توان به هر نوع کســادی در فعالیت های 
اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشــتباه گفته می شــود 
بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. 
اما این کســادی در بــازار چه علتــی دارد؟ به گزارش 
ایسنا، مســعود نیلی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
تاســیس ایدرو ســخن می  گفت درباره نقش ایدرو در 
توســعه صنعتی کشــور اظهار کرد: واکاوی نقش ایدرو 
در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده 
به نظر نمی رســد. از یک ســو همچنان در کشور فاقد 
مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین 
در ســال ۱۳۸۱ سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته 
تحریر درآمد، اما آنچنان که مصوب شــده، مورد توجه 
قرار ندارد. از ســوی دیگر به ویژه طی ۱۵ ســال اخیر، 
سازمان گســترش و نوســازی صنایع با دگرگونی های 
متعــددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و 
رسالت محوری آن، اتفاق نظر وجود ندارد. در سال های 
دور اما می شد تعریف و رسالت واضح تری از این سازمان 
بیان کرد. در ســال ۱۳۴۶ که ایدور آغــاز به کار کرد، 
ماموریت اصلــی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی 
سال های بعد در حوزه هایی نظیر نساجی و صنایع قند، 
کارکرد نوســازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما می توان 
گفــت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت 
کنونی وجود نداشت و ســهم صنعت در تولید ناخالص 
داخلی، تنها به زیر ۳ درصد در ســال ۱۳۴۶ می رسید. 
در گذر از این ســالها، امروز اقتصاد ایران ۵ برابر بزرگتر 
شده و این در حالی اســت که صنعت رشد ۳۰ برابری 

داشته است.

نیلي ادامــه داد: صنعت کشــور از بدو آغــاز به کار 
خود بر مبنای یک اســتراتژی نانوشــته »پاسخ به نیاز 
داخل« فعالیت داشــته است. بعدها اما رسماً استراتژی 
»جایگزینــی واردات« مطرح می شــود. بر این اســاس 
می توان گفت صنعت ایــران طی دهه های مختلف بین 
دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت 
کرده اســت. در واقع تولیدات کشــور کمتر بر مبنای 
برونگرایی و صادرات، و به عبارت دیگر پاسخ به نیازهای 
جهانی، از کارخانجات خارج شده اند. همچنین صادراتی 
کــه امروز وجود دارد عمدتــاً از منابع طبیعی و معدنی 
کشــور تغذیه می شــود و صدور کاال بر مبنای عواملی 
نظیر تکنولوژی، بهره وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش 

افزوده کمتر به چشم می خورد.
رکود یا ریزش قدرت خرید؟

نیلی اظهــار کرد: کلید واژه ای که ظرف چند ســال 
گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می رفت و اکنون 
به اشتباه مورد اســتفاده قرار می گیرد، مفهومی به نام 
»رکود« اســت. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی 
گفته می شــود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیت های 
اقتصادی رخ می دهد و ســپس برطرف می شود. اگرچه 
لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شــد، اما نمی توان به 
هر نوع کســادی در فعالیت های اقتصادی، رکود گفت. 
امروز به اشــتباه گفته می شــود بســیاری از واحدهای 
صنعتی کشــور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در 
بازار چه علتی دارد؟ مشــاور اقتصادی رئیس جمهوری 
گفت: در فاصله ســال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در 
بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای 
آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. پیامدهایی که 
ماندگار شــدند و امروز به ســادگی نمی تــوان این آثار 
نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان که متوسط 
ســطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ 
به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نســبت به سال ۱۳۸۶ 
با کاهش مواجه شــد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا 
به امروز بی سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح 
تقاضا برای محصوالت مختلف از جمله تولیدات صنعتی 
در ســال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال های 
۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خــورد. افزون بر این میزان تقاضا 
برای کاالهای سرمایه ای نیز وارد روند نزولی خود شد و 
بر این اساس میزان سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً 
معــادل همین میزان در ســال ۱۳۸۰ به ثبت رســید. 
حســب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به 
عنوان مصرف کننده دیگر کاالهای صنعتی نیز به حدود 
میزان یاد شــده در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به 

بیان ساده تر، صنعت کشــور در پاسخگویی به تقاضای 
داخلــی، به انــدازه ســال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف 
کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال 
۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شــده، اکنون با 
معضل فروش در بازار داخلی کشــور دست و پنجه نرم 
می کند. در واقع نوعی کاهــش حقیقی تقاضا رخ داده 
و بــا تزریق پول نمی توان آن را برطــرف کرد؛ چرا که 
اساســاً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی 
است که بخش صنعت بی اعتنا به این اتفاق، روند رو به 
رشــد خود را دنبال می کرده است. در سال های ۱۳۹۱ 
و ۱۳۹۲ امــا دو کاهش شــدید در ارزش افزوده بخش 

صنعــت رخ داد و این بخش حدوداً ۱۷ درصد کوچکتر 
شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز 
ســابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال های ۱۳۹۳ و 

۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد.
وی ادامــه داد: بــه منظور بازگشــت ســطح درآمد 
خانوارهای شــهری و روســتایی به میزان سال ۱۳۸۶ 
که نقطه بیشــینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ ســال زمان 
نیاز اســت. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند 
نشــان می دهد که حداقل ۷ ســال دیگر نیز زمان باقی 
اســت. اکنون می توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت 
به ســال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان 
تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این 
به معنای شــکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شــده در 
صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل 
توجهــی از واحدهای صنعتی با مشــکالتی مواجه اند و 
اینگونه استدالل می کنند که مشکل اصلی آن ها تامین 
مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدیتر 

از مشکل نقدینگی است.
صادرات و برونگرایی

نیلی همچنین گفت: در شــرایط جاری معادل حدود 
نیمی از صنعت کشــور به عنوان اضافه ظرفیِت شناخته 
می شــود و چنانچــه در ایــن خصوص تدبیــر ویژه ای 
اندیشــیده نشــود، روند کنونی، ســبب کوچک شدن 
صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می شــود. 
در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، 
عمیق تر شدن معضالت نظام بانکی و معضالت ثانویه را 
داشــت. از آنجایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه 
صنعت کشــور را نمی دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن 
می تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برون گرایی باشد؛ تغییر 
رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی رسد. درواقع 
صنعتی که سال ها دل قرص به بازار مطمئن داخلی بوده 
به دشــواری می تواند وارد بازارهای بین المللی با رقبای 
به مراتب قدرتمندتر شــود. در این میــان، فاصله های 
چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه های تامین مالی، 
شیوه مدیریت، بهره وری و نظیر آن وجود دارد که کار را 
برای بنگاه های داخلی سخت کرده است. او افزود: افزون 
بر عدم رشــد نامتناســب تقاضا به نسبت ظرفیت های 
تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. 
عمده رشــد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و 
به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به 
تبع رشــد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش 
رقم خورده اســت. اکنون اما چند سالی است که بخش 
 مســکن در رکود به ســر می برد و البته نیاز به تحرک 
دارد. هرچند که ســرمایه گذاری در این بخش به مانند 
گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت 
وجود دارد. حتی اگر ســطح درآمد طی سال های آینده 
رشد پیدا کند، ترکیب ســابق از فعالیت های اقتصادی 
مناســب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود 

دارد.
وی بیــان کــرد: بنابراین نیاز به طــی دوران گذاری 
اســت تا واحدهای صنعتی کشــور که اساساً بر مبنای 
نیــاز داخــل تولیــد می کردند، بــه بنگاه هــای صادر 
کننــده تبدیل شــوند. البتــه باید توجه داشــت این 
 دگردیســی بــه صــورت طبیعــی و خودبه خــود رخ 
نمی دهــد. اگرچــه نیاز اســت تا از منظر دیپلماســی 
اقتصادی و سیاســت گذاری کالن اقتصادی، بستر برای 
این تغییرات هموار شود. در سند باالدستی سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شــده و 
این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در 
سطح خرد )سطح بنگاهها( نیز نیاز به اعمال تغییرات و 
توجه به برخی الزامات اســت. حال سوال اینجاست که 
چه تحوالتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: در حوزه فرودگاهی نیازمند 200 هزار میلیارد ریال و در حوزه خرید تجهیزات ناوبری، فنی و مهندسی نیازمند 250 میلیون دالر سرمایه گذاری در فرودگاه های 
کشورهستیم. رحمت اله مه آبادی در گفتگو با ایرنا افزود: برای خرید تجهیزات ناوبری و خدمات فرودگاهی، بودجه عمومی و درآمدهای شرکت جوابگو نیست و تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری ها از طریق فاینانس 
خارجی است. وی با بیان اینکه هم اکنون مشکلی برای خرید تجهیزات ناوبری و خدمات فرودگاهی وجود ندارد، اظهارداشت: مهم ترین مساله شرکت فرودگاه ها برای تامین منابع مالی استفاده از فایناس خارجی است تا در 
کوتاه مدت این تجهیزات برای فرودگاه های کشور خریداری تا شاهد تسریع در این حوزه هوانوردی باشیم. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران یادآورشد: با این حال خیلی از تجهیزات مود نیاز فرودگاه های 
کشور و تجهیزات ناوبری هوایی مورد نیاز، کنترل ترافیک، ارتباطات ، کمک ناوبری و سیستم های راداری خریداری شده و یا در مرحله انجام است. مه آبادی افزود: حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در حوزه فرودگاهی بسیار 

زیاد است تا با انجام سرمایه گذاری های مناسب بتوانیم برخی از گلوگاه های فرودگاه ها را برطرف کنیم.

آخرین خبر 

فرودگاه های 
کشور نیازمند 200 
هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری
حاشیه بازار 

متوسط تولید نفت خام و صادرات نفت خام کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به 
پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ترتیب بیش از ۴۰ و ۱۴۰درصد رشد داشته 
است و طبق اخرین اخبار اعالم شده از سوی مسئوالن قرار است تولید نفت 
خام کشور تا پایان سال به چهار میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش ایسنا، 
نتایج آخرین بررســی ها از میزان تولید نفت ایران در ماه های اخیر حاکی از 
آن است که ایران در حال حاضر روزانه ۳۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید می کند 
کــه از این میزان روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
بشــکه در پاالیشــگاه های داخل مصرف و ۲۲۰۰ هزار بشکه صادر می شود. 
تولید میعانات گازی کشــور نیز در دولت یازدهم روند افزایشی قابل توجهی 
داشته، به طوری که این مقدار در سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای استقرار دولت 
یازدهم )پنج ماه سال ۱۳۹۲( حدود ۵۵ درصد رشد نشان می دهد. همچنین 
میزان صادرات میعانات گازی کشــور در اواخر ســال ۱۳۹۵ نسبت به سال 
۱۳۹۲ حدود ۲,۵ درصد افزایش یافته اســت. به طور کلی ایران روزانه ۵۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار بشــکه میعانات گازی صادر می کند.تولید گاز ایران نیز از ۸۰۰ 
میلیون متر مکعب در روز در شرایط کنونی تا پایان سال به یک میلیارد متر 
مکعب افزایش خواهد یافت.حجم گاز موجود برای صادرات باید تا ۲۰۲۱ به 
۳۶۵ میلیون متر مکعب در روز برسد که از صادرات برترین تولیدکننده گاز 
طبیعی مایع جهان یعنی قطر هم بیشــتر است..میزان صادرات فرآورده های 
نفتی ایران در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ به ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسید که 
یک رقم بی سابقه در سال های اخیر بود و کشورهای مختلفی از سرتاسر دنیا، 
از جمله کشــورهای اروپایی میزبان این محصوالت بودند. در روزهای پایانی 
سال ۱۳۹۵  روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام در کشور تصفیه 
می شــد که از این میزان حدود ۴۵۰ هزار بشــکه یعنی حدود ۲۵ درصد آن 
صادر می شــد، طبق گفته مسئولین چنانچه مصرف داخل کشور مدیریت و 
گاز جایگزین سوخت مایع شود، میزان صادرات فرآورده های نفتی  تا حدود 

۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز قابلیت افزایش دارد.

     کسادی در بازار چه علتی دارد؟

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اسامی موسسات مالی 
و اعتباری غیرمجاز باید 13 ســال گذشــته اعالم می شد و بانک مرکزی باید برای 
نظارت ضعیف خود بر روی این موسسات پاسخگو باشد. به گزارش اقتصاد آنالین، 
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم قوه قضاییه گفت: در 
خصوص مشکالت ایجاد شده برای مردم از سوی موسسات مالی و اعتباری اظهار 
داشــت: برای ایجاد موسســات مالی و اعتباری و همچنین نظارت بر روی فعالیت 
آن هــا قانون گذار مراجعی از جمله بانک مرکــزی، وزارت رفاه و نیروی انتظامی را 
مورد شناسایی قرار داده اســت, در واقع متولیان مستقیم نظارت بر روی موسسات 
مالی و اعتباری این دستگاه ها هستند. وی افزود: نقش و وظیفه دستگاه های متولی 
در امر هدایت، کنترل و کاهش آسیب های حاصل از موسسات مالی و اعتباری نباید 
به هیچ وجه فراموش شــود و دستگاه قضایی تنها در کنار سایر دستگاه های متوالی 

می تواند ایفای نقش کند.
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بــا تاکید بر اینکه باید 
بابت مشکالتی که از سوی موسســات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد می شود، 
دســتگاه های متولی را مورد خطاب قرار داد، گفت: ما معتقد هستیم بانک مرکزی 
می توانســت نقش بهتری را در رابطه با موسسات مالی و اعتباری ایفا کند، به ویژه 
از ســال 83 به بعد که قانون بازار غیر متشکل پولی به تصویب مجلس رسید. الفت 
بیان داشت: بعد از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس ، آیین نامه های 
مرتبط با این قانون هم تصویب و به دستگاه های مرتبط ابالغ شد و در پی آن برای 
هر یک از دســتگاه ها تعیین نقش و وظایف آن ها مشــخص شد. وی تصریح کرد: 
قطعا از سال 83 باید موسساتی که عملیات بانکی آن ها تایید نشده بود، منحل اعالم 
می شــدند و جلوی فعالیت آن ها گرفته می شــد اما امروز که نزدیک به 13 سال از 
تصویب قانون بازار غیر متشــکل پولی می گذرد، هنوز این کار انجام نشده و بانک 
مرکزی باید پاسخگوی فقدان نظارت و یا نظارت ناموثر خود بر روی موسسات مالی 

و اعتباری غیرمجاز باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تشکیل جلساتی 
در دادسرای ویژه جرایم پولی و مالی به منظور بررسی چگونگی تشکیل پرونده های 
موسســات مالی و اعتباری مانند میزان و صندوق ذخیره فرهنگیان و پیشــگیری 
از تشــکیل پرونده های جدید با حضور دســتگاه های متولی، گفت: در این جلسات 
بیشــتر وظایف دســتگاه قضایی را در حوزه ارائه راهکارهای حقوقی و قضایی به 
سایر دستگاه ها بررسی می کنیم. الفت تاکید کرد: دستگاه قضایی بنا ندارد جایگزین 
دســتگاه های متولی شود و وظیفه پیگیری این گونه پرونده ها با دستگاه هایی است 
که قانون گذار مشــخص کرده است. وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی فقط یک 
دستگاه همیار محسوب می شود، بیان داشت: اگر جلساتی به منظور بررسی چگونگی 
تشکیل پرونده های موسسات مالی و اعتباری در مجتمع قضایی اقتصادی تشکیل 
می شــود به این معنی نیســت که ما می خواهیم در وظایف نظارتی بانک مرکزی 
دخالت کنیم، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی در این جلســات حضور دارد و ما 
اعتقاد داریم بانک مرکزی باید بیشتر از گذشته وارد میدان نظارت شود زیرا فرصت ها 
به سرعت از دست متولیان می رود و باید مانع از این وضعیت شد. معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برای بانک مرکزی وظایفی تعریف شده و 
ابزار و نیروی انسانی متخصص هم در اختیار آن قرار داده اند و با این وجود می تواند 

با استفاده از این ابزارها وارد میدان شود و جلوی آسیب های بیشتری را بگیرد. 

رخداد 
۱۳سال انتظار برای اعالم اسامی 

موسسات مالی غیرمجاز

افزایش نرخ ۶ گروه مواد خوراکی
بانک مرکزی گزارش خرده فروشــی ۱۱ گــروه موادخوراکی را برای هفته 
منتهی بــه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۶ اعالم کرد که بر این اســاس نرخ ۶ گروه مواد 
خوراکی افزایش، نرخ یک گــروه دیگر کاهش و قیمت چهار گروه ثابت بوده 
اســت. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، بر همین اســاس در حالی که 
نرخ تخم مرغ ۳.۶درصد، برنج ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۱.۵ درصد، گوشت 
مرغ ۸.۷ درصد چای ۱/۰ درصدوروغن نباتی ۰.۲ درصد افزایش داشــته نرخ 
میوه های تازه ۰.۴ درصد کاهش داشــته است. عالوه بر این لبنیات، حبوب، 
گوشت قرمز و قندو شکر تغییری نداشته است. در هفته مورد گزارش در گروه 
لبنیات بهای تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت 
تخم مرغ معادل ۳.۶ درصد افزایش یافت و شانه ای ۹۴۰۰۰ الی ۱۱۰۰۰۰ ریال 
فروش میرفت. در این هفته در گروه برنج بهای برنج داخله درجه دو معادل ۷/۰ 
درصد افزایش داشــت و قیمت سایر اقالم این گروه ثابت بود. در گروه حبوب 
بهای تمام اقالم )به جز عدسی که معادل ۱/۰ درصد افزایش یافت( بدون تغییر 
بود. در هفته مورد بررســی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی 
تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت 
بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تردبار عرضه می گردید.  در هفته 
مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهای 
گوشت مرغ معادل ۷/۸ درصد افزایش داشت. در این هفته قیمت روغن نباتی 
مایــع معادل ۲/ ۰ درصد کاهش ولی بهای چای خارجی معادل ۱/۰ درصد و 
روغن نباتی جامد ۷/۰ درصد افزایش یافت. قیمت قند و شکر بدون تغییر بود. 
همچنین در یک سال منتهی به ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۶ نرخ لبنیات ۷.۵ درصد، تخم 
مرغ ۲۵.۶ درصد، حبوب ۲۳.۶ درصد، ســبزی های تازه ۴۲.۳ درصد، گوشت 
قرمز ۲۱.۲ درصد، چای ۲۳.۳ درصد و روغن نباتی ۸.۷ درصد رشدداشته است 
البته در همین حال نرخ میوه های تازه ۲۴.۳ درصد با کاهش مواجه شده است.

اولویت ما سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر است

                                           مسعود نیلی توضیح داد:

افزایش بیش از ۱۰۰درصدی 
فروش رنو در ایران

میــزان فروش خودروهای رنو در بازار ایران که بعد 
از تحریم ها مجددا به روی این شــرکت خودروسازی 
فرانســوی گشوده شده در ۶ ماهه نخست سال 201۷ 
بــا بیــش از 100 درصد رشــد به ۶8 هــزار و 3۶5 
دســتگاه رسید. شــرکت خودروســازی رنوی فرانسه 
اعالم کرد، بــه لطف عرضه یک مدل جدید شاســی 
بلنــد در بازار چیــن و افزایش فــروش خودروهایش 
در بازار ایران، در شــش ماهه نخســت سال 201۷ با 
رشــد 10,4 درصدی میزان جهانی فروش مواجه شده 
اســت. رنو اعالم کرد، میزان فروش خودروهایش در 
بازه زمانی ژانویه تا ژوئن امســال، بــه 1,88 میلیون 
دستگاه رســیده که رشــدی 4 برابر نرخ جهانی 2,۶ 
درصدی رشــد بازار خودرو داشته است. افزایش تقاضا 
در اروپا برای خودروهای برند داکیای این شــرکت و 
موفقیــت خودروی مینی شاســی بلنــد کاپتور رنو، از 
دالیل این افزایش فروش بوده است. تیری کوزکاس، 
مدیر بخش فروش رنو گفت: »اســتراتژی ما مبنی بر 
تنوع بخشــی به مدل ها و توســعه جهانی فعالیت های 
شــرکت دارد نتیجــه می دهــد.« در اروپــا فرانســه 
همچنــان بزرگترین بازار فــروش محصوالت رنو به 
شــمار می رود، این شرکت با رشد 5,۶ درصدی تعداد 
فــروش مواجه بوده و به لطــف افزایش 9,3 درصدی 
فــروش خودروی داکیا از نرخ رشــد کلی بازار خودرو 
سبقت گرفته اســت. میزان فروش خودروهای رنو در 
بازار ایــران که بعد از تحریم هــا مجددا به روی این 
شرکت خودروســازی گشوده شده نیز با بیش از 100 

درصد رشــد به ۶8 هزار و 3۶5 دستگاه رسیده است.

تفاهم با انرژی اتمی برای اکتشافات مشترک
وزیــر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره بــه اینکه 
ســال گذشــته 4.5 میلیون تن فوالد به خارج از کشور 
صادر شــد، گفــت: برنامه ریزی برای صــادرات فوالد 
در ســال جاری بالغ بــر ۷ میلیون تن اســت که باید 
محقق شــود. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در 
بازدید از معدن ســرب و روی مهدی آباد مهریز اظهار 
داشــت: بیــش از 100 پهنه معدنی در کشــور تعریف 
و از عالقمنــدان و ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی 
بــرای مطالعات اکتشــافی این پهنه ها دعوت شــد که 
برای بیش از دو ســوم ایــن پهنه های معرفی شــده، 
قرارداد منعقد شــده اســت. وی عنوان کــرد: با برخی 
ســازمان های تخصصی مثل انرژی اتمی که بســیاری 
از پهنه های کشــور را به بهانه اســتخراج اورانیوم قرق 
کرده بود و ما از بســیاری از این پهنه ها محروم بودیم، 
مذاکراتی انجام داده ایم و قرار اســت این اکتشافات را 

دهیم. انجام  مشترک  طور  به 
نعمت زاده یادآور شــد: البته هنوز نمــود بیرونی این 
تفاههم به آن صورت نیســت چون به هر صورت بحث 
اکتشافات زمان بر است و بدون داشتن اطالعات کامل 

ســرمایه گذاری در معدن بســیار پرریسک و پر هزینه 
است. وی در مورد معدن سرب و روی و باریت مهدی 
آباد نیز بیان کرد: با وجود سابقه طوالنی باطله برداری 
از این معدن، مخزن اصلی در  دو ســه ماهه گذشــته 
شــروع به باطله برداری شده است و اعالم می کنیم که 
سرعت عمل کار باید باال برود زیرا آخر سال آینده این 
کنســانتره را نیاز داریم. وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: گرچه ظرفیت اعالم شده، تمام آن نیست اما 
امیداریم ظرف چهار سال آینده بتوانیم به تمام ظرفیت 
برســیم و با توجه به ظرفیت بیش از میزان تعیین شده، 
در کنار برداشــت، اکتشــاف جدید نیز انجام  می شــود. 
وی با اشــاره به اینکه با حضور بخش خصوصی توسعه 
صنعتی کشــور تســریع می شــود، تصریح کرد: بخش 
خصوصی را به میدان آورده ایم و این از سیاســت های 
دولت است که بخش خصوصی سرمایه گذاری و دولت 

کند. پشتیبانی  و  حمایت 
نعمــت زاده در بخــش دیگــری از ســخنان خود با 
تاکید بر تولید صادرات محور اظهار داشــت: به تازگی 
طرح بزرگترین کارخانــه تولید تنقالت با صادرات چند 

صــد میلیارد دالری به خارج از کشــور تصویب و برای 
ســرمایه گذاری آن تصمیم گیری شــده است که یکی 
از اقدامــات بــزرگ در حوزه صادرات تنقالت اســت. 
وی تاکید کــرد: اگر بخواهیم صادرات محور شــویم، 
چاره ای جز سرمایه گذاری با هدف صادرات و بازارهای 
صادراتی با اشــل بزرگ نداریــم. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خاطرنشــان کرد: ما در بسیاری از زمینه ها بازار 
داریم امــا جنس برای صادرات نداریــم و برعکس در 
برخی موارد نظیر ســیمان یا کاشی و سرامیک ظرفیت 
تولید وجود دارد اما به دلیل شــرایط منطقه ای و رکود 
در بخش مســکن، تولید گسترده و صادرات نداریم که 

امیدواریم به زودی این مشــکالت برطرف شود.
نعمت زاده اظهــار امیدواری کرد: معدن روی مهدی 
آباد هرچه ســریعتر به کمک فــرآوری در بخش فوالد 
بیایــد زیرا ما اکنون در شــرایطی قرار داریم که باید با 
نفــوذ به عمق صنعت به ســمت ایجــاد ارزش افزوده 
برویــم. وی یادآور شــد: ما زمانی ســنگ آهن صادر 
می کردیم اما اکنون به ســمت صادرات فوالد آمده ایم 
به نحوی که ســال گذشته 4.8 میلیون تن فوالد صادر 

کردیم و امســال نیز برنامه ریزی شش تا هفت میلیون 
تنــی برای صادرات را داریــم و می توانیم همین فوالد 
را بــا روی گالوانیزه کرده و فوالد گالوانیزه صادر کنیم 
و این بــه معنای ایجاد ارزش افزوده خواهد بود. نعمت 
زاده تصریح کرد: معدن، خمیرمایه ســفره صنعتی کشور 
اســت بنابراین باید هر آنچه که داریم را با دقت کامل 
و با رعایت مســائل زیست محیطی و مسائل فنی و .... 
اســتفاده کنیم و طــوری باید برداشــت کنیم که تمام 
بتوانیم مــورد بهره برداری  آنومالــی و فلزی را  ذخیره 

دهیم. قرار 

در ادامــه اجرای طرح بخشــودگی ســود 
تسهیالت بدهکاران بانکی کمتر از 100 میلیون 
تومان، بر اســاس اولویت بندی انجام شده این 
بار بخشودگی ســود و جرایم بدهکاران بانکی 
تا ســقف 40 میلیون تومان در دستور کار قرار 
گرفته است. به گزارش ایسنا، طرح بخشودگی 
سود تسهیالت بدهکاران بانکی تا سقف 100 
میلیون تومان از اواخر بهمن ماه سال گذشته و 
بر اســاس تبصره )35( قانون بودجه 1395 به 
اجرا درآمد. بر این اساس دولت دارای این اختیار 
بود تا بتواند تا ســقف 10 هزار میلیارد تومان از 
45 منابع  هزار میلیارد تومان ناشــی از درآمد 
تسعیرنرخ ارز را برای بخشودگی در این بخش 
مورد استفاده قرار دهد. طبق دستورالعمل تعیین 
شده بدهکاران بانکی که  در اولویت این طرح 
قرار می گیرند، در صورت پرداخت یکجای اصل 

تسهیالت به طور نقدی مشمول بخشش سود 
خواهند شد. این سود از محل 10 هزار میلیارد 
تومان تعیین شــده در قانون بودجه و از طریق 
دولت به بانک ها پرداخت می شــود. از ســوی 
دیگر بانک ها موظف شــدند جرایم متعلقه به 
تســهیالت بدهکاران بانکی از جمله جریمه 
وجه التزام را بخشــیده و بدهکار از این سود و 
جریمه معاف شــوند. اما با توجه به اینکه تعداد 
پرونده های بدهکاران تا ســقف 100 میلیون 
تومان بسیار باالتر از حد 10 هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی تصمیم 
به اولویت بندی بخشــودگی حساب بدهکاران 
بانکی کرد. بنابرایــن در مرحله اول بدهکاران 
تا ســقف 10 میلیون تومان در دستور کار قرار 
گرفتند که بر اســاس آنچه که مقامات بانک 
مرکزی اعالم کرده اند، تا پایان ســال گذشته 

حدود 2250 میلیارد تومان به منظور بخشودگی 
جرایم تســهیالت بدهــکاران زیر 10 میلیون 
پرداخت و پرونده این گروه بسته شد. در ادامه 
و در نیمه اردیبهشت ماه امسال بود که با اعالم 
رئیس کل بانک مرکزی مرحله دوم بخشودگی 
سود تا سقف 25 میلیون تومان افزایش یافت و 
به شبکه بانکی ابالغ شد. این در حالی است که 
در پایــان این مرحله نیز در مجموع 38 هزار و 
443 پرونده از بدهکاران بانکی تعیین تکلیف 
شد. اما در تازه ترین تصمیم بانک مرکزی قرار 
بر این شده تا ســقف بخشودگی بدهکاران تا 
40 میلیون تومان افزایش یابد. این دستورالعمل 
به شــبکه بانکی ابالغ شــده و بدهکاران تا 
این ســقف می توانند با مراجعه به چند بانک 
خــاص در این رابطه اقدام کنند. بخشــودگی 
ســود و جرایم بدهکاران بانکی فقط مشمول 

بانک های ملی، ســپه، کشاورزی،  بدهکاران 
تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران می شود 
و تنها برای مانده مطالبات تسهیالت اعطایی 
یارانه ای مورد حمایت، حــوادث غیرمترقبه و 
مسکن روســتایی و مانده مطالبات امحا شده 
آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که در 
بندهای )د( تبصره )11( قانون بودجه 1393 و 
1394 و همچنین بنــد )و( تبصره )13( قانون 
بودجه 1395 مــورد تاکید بوده اســت، مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت. بانک های تعیین 
شــده حداکثر تا 31 مردادماه باید در این رابطه 
اقدام کرده و پس از پایان مهلت تعیین شده و 
ارزیابی عملکرد آن ها و با توجه به امکان تامین 
منابع در مراحله بعدی نسبت به تغییر اولویت ها 
برای بخشش سود تســهیالت تصمیم گیری 

خواهد شد.

بدهکاران بانکی تا ۴۰ میلیون از سود معاف شدند


